ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

„Cornul i laptele” devine Program european
Hot rârea Guvernului României nr. 640 din 7 septembrie 2017 a creat cadrul legal
pentru aprobarea Programului pentru coli al României în perioada 2017-2023 în
conformitate cu Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului în ceea ce prive te
ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe i legume, de banane i de lapte în
institu iile de înv mânt, inclusiv distribu ia de produse de panifica ie.
Programul pentru coli al României prevede realizarea cumulat a urm toarelor
suri:
acordarea gratuit pentru pre colarii din gr dini ele cu program normal de 4 ore de
stat i particulare autorizate / acreditate i pentru elevii din înv mântul primar i
gimnazial de stat i particular de fructe i legume proaspete, lapte i produse lactate i
de produse de panifica ie în limita unei valori zilnice pe pre colar/elev.
finan area m surilor educative care înso esc distribu ia fructelor, legumelor, laptelui i
produselor lactate.
Pentru aplicarea prevederilor Programul pentru coli al României, la nivelul jude ului
a fost constituit , prin ordin al prefectului, o comisie alc tuit din: prefect, pre edintele
consiliului jude ean, un reprezentant al inspectoratului colar jude ean, un reprezentant al
direc iei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor, un reprezentant al direc iei de
tate public , un reprezentant al administra iei jude ene a finan elor publice, un
reprezentant al comisariatului jude ean pentru protec ia consumatorilor, un reprezentant al
direc iei agricole jude ene i un reprezentant al oficiului fitosanitar jude ean.
Comisia constituit are urm toarele responsabilit i:
- în func ie de specificul local i posibilit ile organizatorice i cu încadrarea în sumele
alocate jude ului, consiliul jude ean decide anual asupra listei produselor care vor fi
distribuite i a m surilor educative, în urma consult rii comisiei;
- comisia informeaz publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în mas adecvate,
despre implementarea Programului pentru coli al României în jude ;
- inspectoratul colar jude ean asist consiliul jude ean în punerea în aplicare a m surilor
educative, având responsabilitatea ca pre colarii/elevii care nu particip la activit i educative
practice s beneficieze de activit i curriculare, extracurriculare i extra colare, având ca
tematic beneficiile consumului de fructe i legume proaspete i de lapte i produse lactate.
Cadrul normativ prevede ca produsele distribuite, care fac obiectul Programului pentru
coli al României, s provin numai de la furnizori autoriza i înregistra i sanitar-veterinar,
iar produsele trebuie s fie etichetate i ambalate conform. Totodat unit ile de procesare a
laptelui trebuie s de in autoriza ie sanitar veterinar , iar unit ile de panifica ie, depozitele
de fructe i legume, precum i mijloacele de transport necesare furniz rii fructelor i
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legumelor proaspete, laptelui i produselor lactate trebuie s de in autoriza ie/înregistrare
sanitar veterinar valabil pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare.
Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, prin Agen ia de Pl i i Interven ie pentru
Agricultur , este responsabil de monitorizarea i evaluarea Programului pentru coli al
României.
Ca o noutate, în legisla ia actual sunt prev zute m suri educative, care vor înso i
distribu ia fructelor, legumelor, laptelui i produselor lactate, în anul colar viitor.
Astfel, pot fi organizate:
vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui i/sau la
unit i de condi ionare, ambalare, depozitare i procesare a fructelor i legumelor
i/sau la unit i de procesare a laptelui, la sediul grupurilor i/sau organiza iilor de
produc tori de fructe i legume i/sau la sediul cooperativelor de produc tori de
fructe, legume i lapte, la sta iuni de cercetare pomicol , legumicol sau de cre tere a
bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expozi ii, târguri sau alte
evenimente i/sau activit i similare;
concursuri tematice legate de consumul de fructe i legume, lapte i produse lactate,
inclusiv degustarea de fructe i/sau legume proaspete i/sau alte produse lactate, cu
acordarea de premii, precum i organizarea de activit i de gr din rit la nivelul colii;
zile tematice dedicate consumului de fructe i legume i de lapte i produse lactate
sau de activit i educative practice, organizarea de alte activit i extracurriculare i
extra colare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului na ional, inclusiv
curriculumului la decizia colii, respectiv în cadrul disciplinei op ionale Educa ie pentru
tate.
surile educative se pot desf ura independent sau integrat, oricare dintre ele putând
include sesiuni de degustare de fructe i/sau legume proaspete i/sau alte produse lactate
i/sau miere.
Consiliile jude ene opteaz , în func ie de preferin e i buget, pentru m surile educative pe
care le vor implementa pe perioada cursurilor anului colar i vor pune în aplicare în mod
obligatoriu cel pu in o m sur educativ care înso te distribu ia de fructe i legume i cel
pu in o m sur educativ care înso te distribu ia de lapte i produse lactate.
În jude ul Neam contractele privind distribu ia pachetelor corn lapte fiind încheiate
înainte de apari ia Hot rârii Guvernului 640/2017, conform prevederii din noua legisla ie, ele
mân valabile pân la data expir rii termenului pentru care au fost încheiate, în condi iile
legii.
adar, la nivelul jude ului, anul colar 2017-2018 este ultimul an în care vechiul program
denumit generic ”Cornul i laptele”, demarat în anul 2002, se va mai desf ura în vechea
structur . Distribu ia produselor în jude a început în data de 13.09.2017 cu 5 furnizori, care
împart produsele pe 9 trasee, zilnic sau bis pt mânal.
În aceast etap , prefectul jude ului a dispus o intensificare a Programului de verificare a
unit ilor de înv mânt, din punct de vedere sanitar veterinar. Au fost efectuate inspec ii de
tre Direc ia Sanitar Veterinar la cantinele gr dini elor, colilor i liceelor, cât i în toate
unit ile de înv mânt înscrise în Program.
Începând cu anul colar 2018-2019, pe parcursul s pt mânii, unui pre colar/elev i se vor
acorda gratuit 2 por ii de fructe i/sau legume, 2 por ii de lapte, o por ie de produse lactate
i 5 por ii de produse de panifica ie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destina ii.
Pentru asigurarea diversit ii, por ia de fructe i/sau legume va fi înso it de o por ie de
biscui i i/sau covrigi usca i, iar por ia de lapte i produse lactate va fi înso it de corn i/sau
baton.
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